
 

 
ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

เรื่อง  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ปีการศึกษา 2565  รอบสอง 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
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 ตามประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2565 รอบแรก ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น เพ่ือให้นักเรียนผู้สมัครที่ผ่าน
การคัดเลือกรอบแรกได้ยืนยันสิทธิ์และเตรียมตัวส าหรับการสอบคัดเลือกรอบสอง โรงเรียนจึงขอแจ้งรายละเอียด
การสอบคัดเลือกรอบสอง  ดังนี้ 

1. ก าหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง   
1.1 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2565 รอบ

แรกทุกคน  จะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิต  
โดยต้องน าหลักฐานดังต่อไปนี้ไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบ  (1) บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ และ  (2)  
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือเอกสารที่มีรูปถ่ายของนักเรียน  ซึ่งออกโดยหน่วยงาน
ราชการ  นักเรียนที่ไม่ได้น าหลักฐานแสดงตนไปในวันสอบคัดเลือก อาจถูกตัดสิทธิ์ ไม่ให้เข้าสอบได้ 

1.2 การสอบคัดเลือกรอบสองจะสอบในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เวลา 09.30 – 
12.00 น.  (2 ชั่วโมง 30 นาที) ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565  ขอให้นักเรียนไปถึงสนามสอบก่อนเริ่มสอบ
อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง 

1.3 นักเรียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้น าอุปกรณ์ใด ๆ เข้าห้องสอบ โดยทางโรงเรียนจะแจกอุปกรณ ์
การเขียนให้นักเรียนทุกคน คนละ 1 ชุด  

2. การตรวจคัดกรองโรค 
 ให้นักเรียนที่สอบผ่านคัดเลือกรอบแรกและยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบคัดเลือกรอบสองแล้ว ด าเนินการ 
ส่งข้อมูลการได้รับวัคซีนและผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าไม่พบการติดเชื้อ ด้วยวิธีการใช้ชุด
ตรวจ ATK หรือวิธีอ่ืนที่มีความถูกต้องสูงกว่าที่รับรองโดยสถานพยาบาล ภายในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 
เวลา 16.00 น. ผ่านลิงค์ที่ทางโรงเรียนจะส่งไปให้ทางอีเมล หรือน าผลการตรวจไปแสดง ณ สนามสอบ กรณีที่ไม่
สามารถส่งผลได้ทันตามเวลาที่ระบุ  
 
 
 
 
 

/3. การสนับสนุน ...  

ผลการตรวจจะต้องเป็นผลทีต่รวจหลังเวลา 9.00 น. ของวันที่ 11 มีนาคม 2565 เท่านั้น  
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3. การสนับสนุนส าหรับนักเรียนมีฐานะยากจน 
3.1 การเดินทางไปสอบคัดเลือกรอบสอง 

  กรณีนักเรียนขาดแคลนค่าเดินทางและที่พักในการไปสอบคัดเลือกรอบสอง ให้ผู้อ านวยการ
โรงเรียนที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ท าหนังสือรับรองว่านักเรียนมีฐานะยากจนจริง สมควรได้รับการสนับสนุนค่า
เดินทางและขอที่พักในระหว่างการสอบ เพ่ือที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะได้สนับสนุนค่าเดินทางและที่พักโดย
ประหยัดให้กับนักเรียนต่อไป 

3.2 การตรวจคัดกรองโรค 
กรณีท่ีนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้อ านวยการ

โรงเรียนที่นักเรียนก าลังศึกษาอยู่ท าหนังสือรับรองว่านักเรียนมีฐานะยากจนจริง สมควรได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการตรวจมาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพ่ือที่โรงเรียนจะได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ
ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับนักเรียนต่อไป   

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้ง 2 กรณี ให้นักเรียนแจ้งความประสงค์มายังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
พิจารณา ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2565  

4. เกณฑ์การพิจารณาและการประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 การพิจารณาผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 จะ

พิจารณาจากผลคะแนนสอบที่นักเรียนได้จากการสอบคัดเลือกรอบสองเท่านั้น  
 ทั้งนี้โรงเรียนจะประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภายในวันที่  
12  เมษายน  2565  โดยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตัวจริง จ านวน  240  คน และตัวส ารอง จ านวน
ไม่เกิน 240 คน ผ่านเว็บไซต์ www.mwit.ac.th 

5. การขอข้อมูลคะแนนการสอบคัดเลือกรอบสอง โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะ 

5.1  นักเรียนที่ไมผ่่านการคัดเลือกท้ังตัวจริงและตัวส ารอง  
 5.2 นักเรียนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัวส ารอง แตไ่ม่ได้รับการเรียกตัวภายในวันที่ 30 เมษายน 2565  
 โดยนักเรียนจะสามารถขอข้อมูลคะแนนได้ภายในวันเวลาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ก าหนด ทั้งนี้
รายละเอียดการขอข้อมูลคะแนนจะแจ้งให้ทราบพร้อมการประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง 

 
 
 
 
 
 
 

/6. การมอบตัว ... 

http://www.mwit.ac.th/
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6. การมอบตัว   
 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ต้องน าหลักฐานการศึกษา

และหลักฐานแสดงตนไปมอบตัวเข้าเรียน  โดยมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นผู้ท าสัญญา
การเป็นนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ในวันที่ 22 หรือ 23 เมษายน 2565 ผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ 
และเนื่องจากนักเรียนทุกคนต้องพักในที่พักที่โรงเรียนจัดให้และต้องสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  โดยไม่เกิดผลเสีย
ต่อตัวนักเรียนเองและไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  ดังนั้น นักเรียนต้องไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพ่ือตรวจ
ร่างกายและเอกซเรย์ปอด  พร้อมทั้งขอใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่านักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็น
โรคติดต่อ  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในห้องพักได้  แล้วน ามาส่งในระบบของโรงเรียนภายในวันมอบตัว  โดย
นักเรียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง   

7. ค่าใช้จ่ายในการเรียน 
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จะได้รับการสนับสนุน

ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายนักเรียนอยู่ประจ า  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน  

8. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กรณีมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รุนแรงจนท าให้โรงเรียนไม่สามารถ

ด าเนินการจัดสอบคัดเลือกรอบสองได้ โรงเรียนอาจพิจารณางดการสอบคัดเลือกรอบสอง โดยน าผลการสอบ
เฉพาะรอบแรกมาพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อได้ ตามท่ีได้ระบุไว้ในประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2565 รอบแรก โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ข้อ 10.2 

ในกรณีที่มีปัญหาในการด าเนินการให้ผู้อ านวยการเป็นผู้วินิจฉัยและรายงานให้คณะกรรมการโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์ทราบ 

  

  ประกาศ  ณ  วันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 

 
 
  (นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล) 

  ประธานกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 


		2022-02-24T11:25:57+0700
	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์




